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ZAGADNIENIE TAJEMNICY 
W JĘZYKU I PRZYSŁOWIACH TURECKICH

ABSTRACT: In the Turkish language a ‘secret’ is: giz, gizlilik, sır. What is hidden and 
implicit is described by some adjectives: gizli, sırlı – esrarlı, esrârengiz, gizli. The 
meaning of ‘hide’ or ‘not to disclose’ is reflected in some verbs like gizlemek, sırrolmak, 
and expressions and phrases. 
The analysis of vocabulary related to ‘mystery/ secret’, as well as its confidentiality 
or disclosure, indicates that the secret is most often revealed, which means someone 
talks about what it represented. On the other hand, keeping something secret does not 
necessarily refer to verbal human activity (hide, not show, not explain).
Proverbs, defined as the words of the ancestors (atasözleri) contain a set of orders and 
instructions on how to / how not to proceed in a given situation. The analysis of the 
proverbs relating to ‘secrets’ shows that: 1. A secret should be kept even at the cost 
of losing one’s life; 2. Secrets should not be revealed even to one’s closest friends; 
3. When one person says something, it is known by all; 4. Only from a child can one 
learn the truth; 5. The longer one talks, the more information one may gain.
‘Secrets’ and (not) keeping them involves skills that only humans possess, namely 
speech. Just as oral transmission enables us to capture and transmit knowledge and 
culture, so it enables others to learn the secrets that should be kept secret.
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Na określenie tajemnicy w języku tureckim możemy użyć kilku wyrazów: sır, giz, 
gizlilik, przy czym każdy z nich niesie odrębny odcień znaczeniowy. Są to oczywiście 
wyrazy bliskoznaczne, jednakże każdego z nich używa się w innym kontekście. Sta-
nowią one element idiomów i przysłów, choć wyrażenia odnoszące się do tajemnicy 
niekoniecznie muszą zawierać któreś z wymienionych powyżej słów1.

Pierwsze z wymienionych to sır. Zgodnie z definicją turecką posiada ono siedem 
znaczeń: 
sır – ‘tajemnica’ – 1. ‘coś skrywanego, czego nie chce się ujawniać, o czym nie chce 
się informować’; 2. ‘tajność’; 3. ‘coś, czego nie można zrozumieć i wyjaśnić posługu-
jąc się rozumem; wobec czego rozum jest bezsilny’; 4. ‘metoda i droga prowadzące do 
osiągnięcia celu/ ideału (‘arkana, tajniki’); 5. ‘najtrudniejsza strona, ‘istota danej spra-

1 Za specyficzny rodzaj tajemnicy można uznać zagadkę – bilmece, jednakże podstawowym 
zadaniem zagadki jest możliwość jej odgadnięcia. Zgodnie ze SJP zagadka to: „1. pytanie sformu-
łowane tak, że odpowiedzi można się domyślić z jego treści; też: rebus lub inna łamigłówka; 2. coś 
tajemniczego, co próbujemy wyjaśnić lub zrozumieć”. W języku tureckim także podkreśla się nie 
tyle tajemniczość, co możliwość odgadnięcia rozwiązania; dopiero drugie znaczenia w obu językach 
wskazują, że możemy mieć do czynienia z tajemnicą w omawianym w tekście sensie: 1. Bir şeyin 
adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuy-
ana bırakan oyun, muamma; 2. Bilinmeyen şey, muamma – „zabawa polegająca na pozostawianiu 
czytelnikowi bądź słuchaczowi zadania odgadnięcia czegoś, czego cechy zostały omówione nie wprost, 
jedynie bez nadmieniania tego nazwy, 2. zagadka, często wierszowana”. Za: http://www.tdk.gov.
tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b27df3447f016.73113709 [18.06.2018].
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wy’, która wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, zdolności, a czasem i intuicji’; 
6. ‘jedna z umiejętności psychicznych pozwalająca uchwycić i zrozumieć Prawdę’, ‘moc’; 
7. ‘Prawdy [Tajemnice Boskie]’, odnoszące się do materialnych i duchowych tworów / 
istnień i tajemnego stanu między Bogiem i Jego ludem, objawione / ujawnione przez 
Boga Najwyższego jedynie ludziom [dobrego] serca’2.

Kolejne słowo to giz, defniniowane za pomocą synonimicznych słów: sır, gizem, 
esrar – ‘tajemnica’, ‘sekret’, ‘tajność’, ‘tajmniczość’. Przymiotniki od nich utworzone to 
sırlı – esrarlı, esrârengiz, gizli – tłumaczone na język polski poprzez słowa ‘tajemniczy’, 
‘tajemny’, ‘sekretny’.

Odcienie znaczeniowe widoczne są w momencie użycia przymiotnika / przysłówka 
gizli, który na język polski jest tłumaczony za pomocą kilku różnych słów: gizli – 
‘tajemny’/ ‘sekretny’3 – 1. ‘nieznany, nie będący na widoku, niewidoczny’, np.: ‘tajne 
siły, skryty wróg, skrywane cierpienie’; 2. ‘nikomu nie wyjawiany’, ‘skrywany przed 
otoczeniem’, ‘prywatny’; ‘tajemny’; ‘ukryty’; ‘tajny’; ‘ukrywany’, np.: „potajemne spo-
tkanie, sekretna/ skrywana miłość”; 3. ‘coś ukrytego’, ‘schowanego’, wykonanego tak, 
by nikt nie był w stanie tego odkryć, czy zauważyć; ‘zakryty’/’ tajemny’; ‘ukryty’, np.: 
„tajne drzwi [sekretne przejście], tajny znak”; 4. ‘nie mówiąc, nie informując innych 
o czymś, ‘nieoficjalnie’, ‘potajemnie’ np.: „potajemnie sprzedaję/ sprzedaję w sekrecie”4.

Czasownik gizlemek5 także posiada kilka znaczeń: 1. ‘ukrywać’, ‘nie pokazać’; ‘scho-
wać w jakimś miejscu’, np.: „ukrywać przestępcę“; 2. ‘za pomocą deseni, plamek, kresek 
lub odpowiednich kolorów ‘upodobnić do okolicy’, w której się znajduje; ‘ukrywać’; 
‘zakamuflować’; 3. ‘świadomie i celowo nie informować o danym stanie‘; ‘zataić’; ‘nie 
ujawnić’6.

Wymienione powyżej wyrazy wchodzą w skład licznych idiomów i wyrażeń odno-
szących się do (nie)ujawniania sekretów, tajników i tajemnic. Z wyrazem sır mamy do 

2 Tłumaczenie definicji: İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözüğü, Kubbealtı Lugatı, İstan-
bul 2010, s. 1103. W słowniku M. Kozłowskiej występują tylko dwa znaczenia słowa sır, a mia-
nowicie: „1. tajemnica, sekret; 2. tajemnica; rzecz niezbadana; tajniki; arkana” (M. Kozłowska, 
Słownik turecko-polski, Warszawa 2009, s. 762). W słowniku TDK natomiast wymieniane są cztery 
znaczenia: 1. rzecz, której istnienia, bądź niektórych jej cech nie chce się ujawniać i utrzymuje się 
je w tajemnicy; 2. coś, czego nie sposób pojąć umysłem, coś niewyjaśnialnego, nierozwiązywalnego; 
tajemniczość, tajnik; 3. najtrudniejszy do zrozumienia element czegoś/ jakiejś sprawy; pojmowany 
jedynie dzięki zdolnościom, doświadczeniu lub intuicji; 4. tajna metoda, dzięki jej wykorzystaniu 
można osiągnąć cel. za: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5b27dfca3c4416 [18.06.2018].

3 Także: ‘ukryty; schowany; zakryty; zasłonięty; pozostający w ukryciu; zamaskowany; zakamu-
flowany; zatajony; tajny; niejawny; poufny’ za: M. Kozłowska, Słownik turecko-polski, Warszawa 
2009, s. 344.

4 Ibidem, s. 425.
5 W niektórych swych znaczeniach za synonimiczny można uznać turecki czasownik sakla-

mak, który za TDK (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5b27d40b2881c5.39546799; [18.06.2018] oznacza: gizli tutmak, duyurmamak – ‘utrzymywać 
w ukryciu/ trzymać w tajemnicy, nie rozgłaszać/ ogłaszać’; kaybolmaması, görünmemesi için gizli 
bir yere koymak – ‘położyć w sekretnym miejscu, tak by coś nie było widoczne i by uchronić 
przed zaginięciem’; grünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak – ‘nie wystawiać na widok 
publiczny, uniemożliwić bycie widocznym’. Pozostałe znaczenia czasownika saklamak odnoszą się 
do odkładania, oddzielania, przechowywania, ochrony.

6 http://www.tdk.gov.tr/ [14.08.2014]; [18.08.2014].
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czynienia w wyrażeniach, np.: Bektaşi sırrı – ‘tajemnica bektaszycka’7; devlet sırrı – 
‘tajemnica państwowa’8.

Ze słowem giz / gizli słowniki odnotowują nastepujące wyrażenia: gizli gizli / gizli-
ce; gizli kapaklı9; gizli kapaklı10; gizli tutmak w znaczeniu ‘w sekrecie’. Istnieją także 
wyrażenia, nie zawierające słów tajemnica czy sekret, odnoszace się do (nie)utrzymania 
czegoś w sekrecie. Działania, które wykonywane są w tajemnicy, skrycie, opisywane są 
za pomocą poniższych wyrażeń: Gizli gizli/ gizlice – El altından11 – dosł. ‘w tajemnicy / 
potajemnie / skrycie / po kryjomu’ – nikomu nie ujawniając, w sposób nie do odczucia 
przez innych.

Wszystkie idiomy i przysłowia, odnoszace się do (nie)utrzymania czegoś w sekrecie 
można podzielić na kilka grup: 1. określenia odnoszące się do tajemnicy; 2. określenia 
osób, które (nie)utrzymują tajemnicy; 3. poznanie tajemnicy; 4. rozpowszechnianie tajem-
nic, ich ujawnianie; 5. dochowanie tajemnicy; 6. prawdy ogólne związane z ‘tajemnicą’; 
7. rady i przestrogi.

Powyżej przedstawione grupy powstały w wyniku analizy sematycznej zgromadzone-
go materiału słownikowego. Odnoszą się zarówno do utrzymywania danych informacji 
w sekrecie przed innymi, jak i okrywania się tajemniczością. Istnieją także wyrażenia, 
w których coś jest zarówno tajne, jak i tajemnicze. Mimo iż definicje tureckie wskazują, 
że ze słowem ‘tajemnica’ wiąże się także kamuflowanie – ukrywanie, takiego znaczenia 
nie odnajdujemy w stałych związkach frazeologicznych i przysłowiach (występuje jedynie 
skrywanie przed innymi12). Dlatego też można przyjąć, że ujawnienie tajemnicy to przede 
wszystkim mówienie o niej w obecności innych, czyli przekaz ustny (rzadziej pisemny). 
Odsłonięcie tajemnicy to nie tylko fizyczne zdjęcie metaforycznego, lub rzeczywistego 
przykrycia, lecz głównie jej werbalizacja.

OKREŚLENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO TAJEMNICY

Określenia odnoszące się do tajemnicy można podzielić na dwie podgrupy, gdzie 
w pierwszej znajdować się będą te, mówiące o stawaniu się tajemnicą, a w drugiej 
określające samą tajemnicę.

 7 Bektaszyci to istniejący od XIII wieku do dziś zakon suficki powstały na terenie Anatolii.
 8 Pozostałe wyrażenia w oryginale wraz z tłumaczeniem umieszczone są w dalszej części pracy 

zgodnie z aspektem, którego dotyczą.
 9 Pek doğru bir şey olamadığı için başkalarından gizlenen, açığa vurulmaktan çekinilen – ‘coś, 

co nie jest odpowiednie / prawidłowe i dlatego jest ukrywane przed innymi; coś, przed czego ujaw-
nieniem ktoś się obawia’. za: Ayverdi, op. cit., s. 425.

10 Cytowane ponownie, ze względu na różne objaśnienia znajdujące się w źródłach tureckich; 
Mehmet Hengirmen, Deyimler sözlüğü, Engin Yayınevi, Ankara 2007, s. 282 oraz w słowniku TDK 
op.cit. wymieniane są dwa znaczenia: Başkalarına duyurulmayan, kimseye haber verilmeyerek yapı-
lan (iş) – ‘sprawa / praca wykonana bez informowania o tym innych’; Açık, anlaşılır olmayan (söz, 
konuşma) – ‘słowa lub przemówienie, które nie jest zrozumiałe [wprost]’.

11 İsmail Parlatır, Deyimler, Yargı Yayınevi, Ankara 2007, s. 393.
12 W SJP definiacja skrywania obejmuje znaczenia: „1. schować coś 2. zasłonić widok czegoś 

3. zataić coś”. Samo ukrywanie zaś definiowane jest jako: „1. umieścić kogoś lub coś w miejscu 
niewidocznym, bezpiecznym 2. nie ujawnić swoich myśli, uczuć, zamiarów” za: https://sjp.pwn.pl/
sjp/skryc;2521479.html [18.06.2018].
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a) Stawać się tajemnicą
Pierwszym czasownikiem opisującym stawanie sie tajemnicą jest sırrolmak13 – 

dosł. ‘stać się tajemnicą’, kolejnym sırra kadem basmak14 – dosł. ‘wdepnąć [na] stopę 
w tajemnicę’, gdzie stopa traktowana jest jako miara, w znaczeniu ‘wpaść (pogrążyć 
się) w tajemnicę na głębokość stopy’15. W obydwu wyrażeniach mamy do czynienia 
z ukrywaniem, znikaniem z widoku i byciem niewidocznym. Tajemnica wiąże się się 
tu ze znaczeniem utrzymywania czegoś w sekrecie, nieujawnianiem. Natomiast brak jest 
znaczenia tajemniczości czy mistyczności. Podobne znaczenie odnajdujemy w czasow-
niku sır etmek / sırretmek16 – dosł. ‘robić tajemnicę’, w którego objaśnieniu podano, że 
coś ‘jest ukrywane, przykrywane’, czyli także staje się niewidoczne dla innych. O ile 
zatajanie oznacza utrzymanie czegoś w tajemnicy17, powyższe wyrażenie odnosi się do 
ukrycia, a nie tylko nieujawnienia.

Wyrażenie söz aramızda18 – dosł. ‘słowo między nami’ odnosi się do przeprowadzania 
poufnej rozmowy; w polszczyźnie występuje w postaci zwrotu: ‘między nami mówiąc’. 
Także w tym wypadku mamy do czynienia z utrzymywaniem czegoś w sekrecie przed 
innymi i chociaż nie zostało użyte słowo sır, chodzi o zobowiązanie kogoś do dochowania 
tajemnicy, a osoba je wypowiadająca liczy na dyskrecję swojego rozmówcy.

b) Tajemnica / tajność / sekret
Tajemnica, która jest zarówno niewyjawianym sekretem, jak i okrytą tajemniczością 

wiedzą, czy pojęciem, występuje w wyrażeniu: sırr–ı îcad19 dosł. ‘tajemnica stworzenia 
[przez Boga]’, w którym widoczne jest odwołanie do boskich tajemnic. I chociaż tajemnice 
boskie są niezbadane, w języku tureckim istnieje wyrażenie określające duchową moc ich 
pojmowania. Moc ta opisana jest jako: sırru’s–sır20 dosł. ‘tajemnica nad tajemnicami’. 

13 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=s%C4%B1rrolmak&gu
id=TDK.GTS.5662fc9821dce2.41721912 [20.11.2014]. W słowniku M. Kozłowskiej op. cit. s. 763: 
‘znikać w niepojęty ‘niezrozumiały, tajemniczy’ sposób; znikać bez śladu; znikać z oczu ‘z pola 
widzenia’; przepadać, zapodziewać sie; zawieruszać się; jakby się pod zięmię zapaść’. 

14 Tłumaczenie objaśnienia zawartego w słowniku TDK to: bir kimse ortalıktan yok olmak, 
kaybolmak, ortalıkta görünmemek – ‘zniknąć z widoku, zaginąć, nie być widocznym’, w: http://
www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=s%C4%B1rra%20kadem%20
basmak&cesit=4&guid=TDK.GTS.5662fc9820fea7.67742851 [20.11.2014].

15 W słowniku M. Kozłowskiej, op. cit. s. 762, mamy do czyniania z poniższymi zanaczenia-
mi: ‘znikać, ginąć w tajemniczy sposób, jakby się pod ziemię zapaść, wyparowywać, ulatniać się, 
przepadać, zapodziewać się, zawieruszać się, przepadać jak kamień w wodę’.

16 Bir şeyi veya kimseyi akılalmaz bir biçimde ortadan yok etmek, görünmez kılmak – ‘Sprawić, 
być ktoś lub coś zniknęło w sposób niepojety dla rozumu, sprawić, by było niewidoczne’, za: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=s%C4%B1rretmek&guid=TDK.
GTS.5b27e217136b65.20811542 [20.11.2014].

17 SJP: ‘zataić – zatajać, utrzymać coś w tajemnicy’, za: https://sjp.pwn.pl/sjp/zataic;2544355.
html [18.06.2018].

18 Parlatır, op. cit., s. 780.
19 Ayverdi, op. cit., s. 1103.
20 Tłumaczenie obajśnienia tureckiego ‘duchowa moc pojmowania przewyższająca skryte / tajem-

ne zdolności człowieka’, za: Ibidem, s.1103. Nieco odmienne wyjaśnienie zawiera kolejny słownik. 
Wyrażenie sırru’s–sır tłumaczy jako: tasavvufta, ruhun saklı, gizli ulaşılamayan yanına sır denilir. 
Sırrın sırı ise ruhun bu saklı gizli yanının da özünde saklanan gizdir – „w mistycyźmie tajemnicą 
nazywa się tajemną i ukrytą część duszy. Sırrın sırı jest tajemnicą skrywaną w samym sednie tej 
części duszy”; za: https://eksisozluk.com/sirrus-sir--2422139 [18.06.2018].
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Jak wynika z przytoczonego wyrażenia, moc zgłębienia tajemnego i niezgłębionego sama 
w sobie stanowi niepojętą tajemnicę.

Kolejne odwołanie do wiary w Boga odnajdujemy w wyrażeniu bektaşi sırrı21 – dosł. 
‘tajemnica bektaszycka’, które obecnie oznacza jedynie wiedzę utrzymywaną w sekre-
cie. Dawniej jednak wyrażenie mogło posiadać znaczenie dosłowne, gdyż – jak każda 
ścieżka mistyczna – także i Bektaszyci, posiadali kilka stopni wtajemniczenia. To, co 
było dostępne na jednym szczeblu, stanowiło ściśle utrzymywaną w sekrecie wiedzę, 
niedostępną dla innych. Możliwa jest też intepretacja, że nikt poza samymi Bektaszytami 
nie był w stanie pojąć ich ściezki duchowego rozwoju.

Tajemnicę, w rozumieniu ‘coś sekretnego’, a nie tajemniczego, prezentuje wyrażenie: 
devlet sırrı22 – dosł. „tajemnica państwowa”, oznaczające tajne informacje lub dokumenty, 
które nie powinny być podawane do wiadomości opinii publicznej dotyczące stosunków 
międzynarodowych, istnienia i integralności państwa. Dane w nich zawarte nie są jednak, 
jak w powyższej przytaczanych wyrażeniach, otoczone tajemniczością. Ich nieujawnianie 
wynika jedynie z faktu utrzymania bezpieczeństwa państwa.

Kolejne wyrażenie: gizli kapaklı – w różnych źródłach tureckich posiada nieco odmien-
ne objaśnienie, dlatego też dosłownie może być tłumaczone za pomocą innych wyrazów. 
W znaczeniu podanym przez İ. Ayverdiego23 oznaczać będzie – ‘skryty’/ ‘tajemniczy’, 
natomiast w znaczeniu podanym przez M. Hengirmena24 – ‘sekretny’/ ‘zakryty’. W pierw-
szym znaczeniu możemy mieć do czynienia z charakterystyką człowieka, który kryje się 
przed innymi, gdyż obawia się wyjawnienia popełnionych nieprawidłowości. W drugim 
przypadku z zaszyfowaną wiadomością, rozmową, wypowiedzią przekazaną potajemnie 
tak, by nikt się o niej nie dowiedział.

Ostatnim umieszczonym w tej grupie wyrażeniem jest ucunda bir şey olmak25 – dosł. 
‘coś jest na końcu’ (por. polskie ‘coś jest na rzeczy’) odnoszący się do przeczucia, że to, 
co jest widoczne, to nie wszsytko i, że gdzieś jest jakiś ukryty powód danego zdarzenia lub 
też, że istnieje drugie dno znane jedynie nielicznym i utrzymywane w głębokim sekrecie.

OKREŚLENIA OSÓB – W ZALEŻNOŚCI OD ICH UMIEJĘTNOŚCI DOCHOWANIA TAJEMNICY

a) Osoby, które potrafią dochować tajemnicy
Jak zostało wspomniane we wstępie, tajemnica najczęściej wiąże się ze słowną aktyw-

nością człowieka, więc jej nieujawnienie w większości wypadków polega na niemówieniu 
o tym, co ją stanowi. O osobie, która potrafi dochować tajemnicy mówi się, że jest godna 
zaufania i uczciwa – Sır vermeyen, dürüst ve güvenilir bir kimse olmak26.

Częścią ciała, która pierwsza kojarzy się z mówieniem, są oczywiście usta. Dlatego też 
w wyrażeniach odnoszacych się do utrzymywania sekretów jest symboliczne zamykanie ust, 
najczęściej na kłódkę lub ich zapięczętowywanie. Z takim porównaniem mamy do czynienia 

21 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=Bekta%C5%9Fi%20
s%C4%B1rr%C4%B1&guid=TDK.GTS.5662fc9821dd85.87864264 [20.11.2014].

22 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=devlet%20s%C4% 
B1rr%C4%B1&guid=TDK.GTS.5662fc9821de26.33189434 [20.11.2014].

23 Ayverdi, op. cit., s.425.
24 Hengirmen, op. cit., s. 282. 
25 http://www.dersimiz.com/deyimler_sozlugu.asp?islem=bilgigoster&id=1204#.VHjZ3mclc7E 

[28.11.2014]
26 Parlatır, op. cit., s. 756.
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w dwóch wyrażeniach tureckich: ağzı kilitli27 – dosł. ‘ktoś o zamkniętych na kłódkę ustach’ 
oraz ağza kilit vurmak28 – dosł. ‘założyć kłódkę na usta’. Pierwsze z cytowanych wyrażeń 
charakteryzuje człowieka dochowującego tajemnic; drugie wykorzystując ten sam motyw, 
opisuje wyimaginowaną czynność potwierdzającą, że nic, co zostało komuś przekazane 
nie przejdzie mu przez usta, czyli nie zostanie nikomu innemu powtórzone, gdyż na jego 
usta została założona kłódka. Z czynnością zamykania mamy także do czynienia w idio-
mie: ağzını mühürlemek29 – dosł. ‘zapieczętować usta’, gdzie założenie pieczęci odwołuje 
się do realnej czynności odciskania pieczęci na zalakowanych, najczęsciej poufnych badź 
urzędowych pismach. Osoba, której usta zostały symbolicznie zapieczętowane, podobnie 
jak ta, której usta zostały zamknięte na kłódkę, nie ujawnia powierzonych jej tajemnic. 
Powyższe idiomy tureckie posiadają polski odpowiednik: ‘trzymać gębę na kłódkę’.

Osobę dochowującą powierzonych jej tajemnic opisuje kolejne wyrażenie: sır küpü30 – 
dosł. ‘dzban tajemnic’. Podobnie, jak w powyższych wyrażeniach, mamy tu do czynienia 
z metaforą zamykania umieszczonych w konkretnym miejscu danych. Dzban symbolizuje 
pojemnik, w którym coś zostało umieszczone, by tam właśnie pozostało. Dodatkową infor-
macją niesioną przez to wyrażenie jest pojemność dzbana. Porównanie kogoś do ‘dzbana 
tajemnic’ sugeruje, że mowa jest o osobie, która zna wiele sekretów, lecz ich nie ujawnia.

Ostatnim wyrażeniem odnoszącym się do osób mających kontakt z tajemnicą jest sır 
kâtibi31 – dosł. ‘sekretarz tajemnic’, czyli godna zaufania osoba, do której kierowane 
są tajne pisma.

b) Osoby, które nie potrafią dochować tajemnicy 
Osoby, które nie są w stanie zatrzymać danych informacji tylko dla siebie także charak-

teryzowane są przez wyrażenia wykorzystujące metaforykę ust, przez które ‘przechodzą’ 
słowa. Przy czym, na zasadzie opozycji, ich usta nie będą zamknięte, lecz otwarte czy 
też szerokie lub luźno rozwarte.

W pierwszym z cytowanych wyrażeń mamy do czynienia z ustami ‘rozluźnionymi’/ 
‘rozciągniętymi’: ağzı gevşek32 – dosł. ‘jego usta są rozciągnięte’. Idiom ten, powstały 
na skutek obserwacji człowieka mówiacego, stwierdza, że usta osoby mówiacej są – 
w przeciwieństwie do ust osoby milczącej – nie ściągnięte, zaciśnięte czy zamknięte, lecz 
otwarte, niczym nie skrępowane, czyli poruszające się swobodnie. Osoba, pod adresem 
której wyrażenie to zostało użyte, to osoba, która zdradza sekrety jej przekazane, gdyż 
nie potrafi ‘utrzymać języka za zębami’33.

27 Ayverdi, op. cit., s. 19.
28 Parlatır, op. cit., s. 39.
29 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=a%C4%9Fz%C4%B1n

%C4%B1%20m%C3%BCh%C3%BCrlemek&cesit=119&guid=TDK.GTS.5663019d1711d0.15520093 
[20.11.2014].

30 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5662fc8fcc78 
56.76586963 [20.11.2014].

31 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5662fc8fcc 
7856.76586963 [20.11.2014].

32 Ayverdi, op. cit., s. 19.
33 W języku tureckim istnieje jeszcze jeden idiom wykorzystujący tę metaforę gevşek ağızlı – 

dosł. ‘o luźnych ustach’, jednakże jego znaczenie jest nieco inne; oznacza bowiem gadułę, paplę, 
osobę, która lubi dużo mówić, jednakże nie sugeruje, że osoba ta zdradza powierzone jej tajemnice.
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Idiom ağzı cıvık34 – dosł. ‘jego usta ciekną’ w słownikach tureckich traktowany jest 
jako synomin wyżej omówionego ağzı gevşek. Odnosi się do osób, przez usta których 
słowa ‘przeciekają’, czyli osoby, które nie potrafią dochować tejemnicy. Por. polski 
‘przeciek’ w odniesieniu do ujawnionej tejemnicy, zwłaszcza w kontekście politycznym.

Także ostanie z przytaczanych wyrażeń: ağzında ayran durmaz35 – dosł. ‘w jego ustach 
ayran się nie zatrzyma’ charakteryzuje osoby, które nie potrafią dochować tajemnicy. 
Ayran, czyli popularny w Turcji napój złożony z jogurtu i wody spożywany z dodatkiem 
soli, symbolizuje tu tajemnicę, która nie utrzyma się w ustach – symbolicznym pojem-
niku na to, co może być powiedziane i jednocześnie otworze, przez który ‘przechodzą’ 
słowa. Wyrażenie to opisując człowieka, który nie utrzyma ayranu w ustach, odnosi się 
do osoby, która nie dochowa tajemnicy.

POZNANIE TAJEMNICY

Poznanie tajemnic, zarówno w znaczeniu sekretów jak i tajników w języku tureckim 
może być wyrażone dosłownie za pomocą złożenia: sırra ermek36 – dosł. ‘dotrzeć do 
tajemnicy’, przy czym użyty tu czasownik ermek – ‘docierać’ sugeruje, że nastąpił pro-
ces, który wymagał wysiłku; nie było to jedynie przebycie danej drogi, tak w znaczeniu 
fizycznego pokonania odcinka przestrzeni, jak i pokonania trudności w drodze wiodącej 
do osiągnięcia celu w znaczeniu przenośnym. Cały zaś zwrot oznacza poznanie tego, co 
było skrywane lub zrozumienie czegoś tajemniczego.

W drugim wyrażeniu ponownie mamy do czynienia z odwołaniem do metaforycznego 
pojmowania ust jako pojemnika i otworu, przez który coś wydostaje się na zewnątrz: 
ağzından laf almak (çekmek)37 – dosł. ‘wyjąć (wyciągnąć) słowo z ust’. W objaśnieniu tego 
wyrażenia zaznacza się, że uzyskanie informacji czy też poznanie tajemnicy wymagało 
umiejętnego poprowadzenia rozmowy. W celu podkreślenia, iż uzyskanie odpowiednie-
go rezultatu, czyli wydobycie od kogoś poufnych informacji wymagało kunsztu słowa 
i umiejętności prowadzenia dyskusji, w idiomie wyraźnie mówi się o ‘wyciągnięciu’ 
słów z ust. Sam wyraz lâf dosłownie ‘słowo’ nabiera tu znaczenia ‘tajemnica’ / ‘sekret’. 
W polszczyźnie stosowany jest zwrot ‘pociągnąć kogoś za język’.

Z innego rodzaju porównaniem mamy do czynienia w wyrażeniu: kokusu çıkmak38 
– dosł. ‘zapach się rozchodzi’. To, co zostało wykonane w sekrecie i po kryjomu, zaczy-
na być ujawniane. Zapach oznacza tu powolne, niczym rozprzestrzenianie się zapachu, 
rozchodzenie się informacji o tym, co zostało zrobione w ukryciu i potajemnie. Por. 
polski zwrot o nieprzyjemnych sprawach, które wychodzące na jaw zaczynają śmierdzieć 
(podobnie do psujących się odpadów).

34 W TDK, op. cit znjaduje się definicja: Boşboğaz, geveze, sır tutmaz (Derleme Sözlüğü Söz-
lüğü): 1’ – ‘niedyskretny, gaduła, nieumiejący utrzymać sekretu’. Także Parlatır podkreśla znaczenia 
idiomu jako osobę, która wygada tajemnicę, Parlatır, op. cit., s. 39.

35 Ibidem, s. 43.
36 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5662fc8fcc7856. 

76586963 [20.11.2014].
37 Gökçen, Konularına göre deyimler, Ata Yayıncılık, Ankara (b.r.w.), s. 295.
38 Ibidem, s. 297.
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ROZPOWSZECHNIANIE TAJEMNIC, ICH UJAWNIANIE

Opisanie ujawnienia tajemnic w idiomach i przysłowiach opiera się na dosłownym 
nazwaniu tej czynności lub na wykorzystaniu metafory ust oraz wydobywaniu sekretów 
na światło dzienne lub na widok publiczny.

W grupie tej zostały umieszczone poniższe wyrażenia: haber uçurmak39 – dosł. ‘spra-
wić, by wiadomość poleciała / wzbiła w powietrze [rozeszła się]’ oznaczające potajem-
ne przesyłanie wiadomości. Wyrażenie sır vermek posiada dwa objaśnienia i choć oba 
nawiązują do rozgłoszenia sekretu, różnią się niuansem znaczeniowym. Sır vermek (veya 
sızdırmak)40 – Bir sırrı açığa vurmak, başkasına söylemek41 – dosł. ‘dać tajemnicę / 
pozwolić na rozgłoszenie tajemnicy’ oznacza ujawnienie tajemnicy; zdradzenie komuś 
tajemnicy. Sır vermek – tevdî etmek42 – dosł. ‘dać tajemnicę’ oznacza zdradzenie / wyja-
wienie komuś tajemnicy pod warunkiem, że ten nikomu więcej jej nie przekaże. Kolejny 
idiom także oznacza wyjawienie tajemnicy – sır (sırrını) açmak (faşetmek, faşeylemek) 
– dosł. ‘otworzyć / odkryć tajemnicę’.

Metaforyka otwartych ust i wyjmowania z ust tego, co się w nich znajduje pojawia się 
w trzech zwrotach: ağzından baklayı çıkarmak43 – dosł. ‘wyjąć bób z ust’, czyli wyjawić 
skrywaną tajemnicę. Ağzında bakla ıslanmamak44 – dosł. ‘nie zamoczyć bobu w ustach’ 
oznacza brak umiejętności dochowania tajemnicy. Zarówno ayran w wyrażeniu umieszczo-
nym w grupie drugiej, jak i bób znajdujące się w ustach symbolizują tajemnicę, która nie 
powinna być ujawniona. Zamoczenie bobu oznacza utrzymanie go w ustach – zatrzymanie 
tajemnicy tylko dla siebie, jego wyjęcie oznacza ujawnienie, wygadanie tajemnicy. Same 
usta zaś stanowią metaforyczny pojemnik, w którym sekret jest skrywany. Z drugiej strony 
są one oczywiście otworem (uprzednio zamykanym i pieczętowanym), przez który tajem-
nice wydostają się na zewnątrz. Bakla, czyli ‘bób’, a w powyższych idiomach bób (wy)
suszony na słońcu, kojarzony jest w kulturze tureckiej z materiałem trudno nasiąkliwym 
i wymagającym długiego czasu do rozmiękczenia. Doprowadzenie do zmiany przez bób 
twardości wymaga czasu i cierpliwości. Osoba, która nie jest w stanie utrzymać bobu na 
tyle długo, by ten stał się przynajmniej wilgotny, podobnie nie jest w stanie przez równie 
długi czas utrzymać tajemnicy tylko dla siebie. W celu objaśnienia jak doszło do powstania 
idiomów związanych z bobem, İskender Pala przytacza poniższą historię. 

Pewien człowiek, znany z tego, że bardzo przeklinał, by wyzbyć się nałogu zdecydował, 
że zostanie derwiszem i zwrócił się o pomoc do szejka. Ten zaś polecił mu, by włożył 
pod język jedno ziarenko bobu i tak długo trzymał, aż rozmięknie, a gdy to się stanie, 
by włożył następne i postępował tak do momentu, gdy odechce mu się kląć. Mężczyzna 
zastosował się do rady i nie odstępował szejka. Pewnego deszczowego dnia, gdy obaj 
usiłowali schronić się przed deszczem, jakieś dziewczę widząc ich przez okno poprosiło, 
by szejk zatrzymał się na chwilkę. Obaj zbliżyli się do drzwi, by spytać, po co mają 
moknąć, a dziewczę ponownie zwróciło się do szejka z prośbą, by poczekał jeszcze 

39 Parlatır, op. cit., s. 434.
40 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5662fc8fcc7856. 

76586963 [20.11.2014].
41 http://www.tdk.gov.tr/ [14.08.2014]; [18.08.2014].
42 Ayverdi, op. cit., s. 1103.
43 Parlatır, op. cit., s. 43.
44 Gökçen, op. cit., s 294.
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chwilę. Szejk odwoływał się do swej cierpliwości, a towarzyszący mu derwisz zaczął 
mruczeć coś pod nosem. Obaj przemokli do suchej nitki, a gdy dziewczę po raz kolejny 
ukazało się w oknie, oznajmiło, że mogą sobie już iść. Zaciekawiony szejk spytał o powód 
zatrzymania. W odpowiedzi usłyszał wyjaśnienie, które wyprowadziło go z równowagi. 
Podobno, gdy kurczęta podczas lęgu zapatrzą się na osobę noszącą turban (kavuk – wyso-
kie męskie nakrycie głowy, noszone przez dostojników), to wylęgną się koguty. Słysząc 
takie niedorzeczności szejk zwrócił się do derwisza: „wyjmij wreszcie ten bób z ust [spod 
języka]”. (Pala, 2015 s. 11–12). 

Oznaczało to, że może już sobie ulżyć i przeklinać, bo nawet szejk wyprowadzony 
został z równowagi postępowaniem dziewczęcia i rozumiał potrzebę przeklinania.

Ağzından kaçırmak45 – dosł. ‘coś wymknęło się z ust’, czyli powiedzieć coś, czego 
się nie chciało, nie zdając sobie z tego sprawy, ‘wygadać się’. Polskie ‘puścić parę z ust’.

Wyciąganie tajemnic na światło dzienne, obwieszczanie wszystkim tego, co nie powin-
no zostać ujawnione, jest tematem kolejnych idiomów. Söz çıkarmak46 – dosł. ‘wyjąć 
słowo’ oznacza rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji. Ujawnianie sekretów 
i tajemnic oddaje idiom açığa vurmak47 – także oznaczający obwieszczanie wszytkim 
tego, co było ukryte / skrywane.

W następnych dwóch zwrotach pojawia się motyw wylewania: ortaya dökmek48 – dosł. 
‘wylać na środek’ [ujawnić], w słowniku tureckim posiada dwa znaczenia: 1. ‘wyjaśnić 
wszystko, co stanowiło tajemnicę’. 2. ‘wyjąć i pokazać’. W kolejnym zwrocie, oprócz 
motywu wylewania, ujawniania pojawia się także metafora brudnej bielizny, która nie 
powinna być pokazywana zarówno ze względu na zabrudzenie, jak również na fakt, że 
bielizny w ogóle nie powinno się pokazywać. Brudna bielizna oznacza sprawy wstydli-
we, błędy lub przewinienia, które powinny zostać w ukryciu: kirli çamaşırlarını ortaya 
dökmek49 – dosł. ‘wylać swoją brudną bieliznę na środek’, czyli wywiesić / wystawić 
swoją brudną bieliznę na widok publiczny. Taka symbolika ‘brudów’ występuje w polskim 
zwrocie: ‘prać publicznie swoje brudy’.

DOCHOWANIE TAJEMNICY

Dochowanie tajemnicy wyrażane jest za pomocą kilku idiomów, w których pojawia 
się słowo ‘tajemnica’ oraz czasownik ‘trzymać’ – tutmak. Pierwsze z nich dosłowanie 
oznacza skrywanie tajemnicy – sır tutmak (saklamak)50. Opisuje więc sytuację utrzyma-
nia tajemnicy i niewyjawienia jej nikomu. Podobną składnią odznacza się idiom: gizli 
tutmak51 – dosł. ‘utrzymywać w sekrecie’. W tym jednak wypadku objaśnienie zawarte 
w słowniku tureckim podkreśla, że sekret nie tylko nie jest ujawniany, ale także, że osoba 
go znająca dokłada wysiłków, by nikt się o nim nie dowiedział. Stara się uniemożliwić 
poznanie tajemnic przez osoby do tego niepowołane.

45 Hengirmen, op. cit., s. 62.
46 Parlatır, op. cit., s. 781.
47 Ibidem, s. 23.
48 http://www.forumalew.org/deyimler/418882–ortaya–dokmek–deyimi–nedir–anlami.html 

[20.11.2014].
49 http://www.dersimiz.com/deyimler_sozlugu.asp?islem=bilgigoster&id=3088 [20.11.2014].
50 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5662fc 

8fcc7856.76586963 [20.11.2014].
51 Hengirmen, op. cit., s. 282.
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Ostanie z przytaczanych tu wyrażeń posługuje się wcześniej omówioną już metaforą 
zamkniętych / zaciśniętych ust: ağzını sıkı (pek) tutmak52 – dosł. ‘trzymać zaściśnięte usta/ 
zacisnąć usta’ (por. polskie ‘zasznurować usta’). Tak jak usta rozwarte symbolizowały 
gadulstwo i brak umiejętności utrzymania czegokolwiek w sekrecie, tak też usta zaciśnię-
te (lub ‘opieczętowane’ w wyrażeniach opisujących człowieka umiejącecego dochować 
tajemnicy) oznaczają, iż tajemnice są dobrze strzeżone i nikt ich nie posiądzie. Istnieje 
także zwrot: sır vermemek – dosł. ‘nie wydać tajemnicy’, czyli utrzymać coś w sekrecie.

PRAWDY OGÓLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO TAJEMNICY

Prawdy ogólne odnoszące się do tajemnicy są tematem kilku przysłów, których 
obszerne objaśnienia umieszczane są w źródłach tureckich. Wskazują one, że tajemni-
ca jest nią tylko wówczas, gdy nikomu nie jest przekazywana, o czym traktują cztery 
z poniższych mądrości ludowych. Lâf ağzından çıkınca dillere destân olur53 – dosł. ‘gdy 
słowo wymknie się z ust staje się epopeją’. Sekretu nie da się zachować w tajemnicy 
gdyż, jeśli choć raz się go wypowie, przenosi się z ust do ust. Przenoszenie z ust do ust 
nie tylko oznacza rozprzestrzenianie się informacji, nawet tych najbardziej sekretnych. 
Może także nawiązywać do tworzenia plotek. Przysłowiowy destân (‘epopeja’) to typowy 
gatunek literacki, który opierał się na przekazie ustnym. Powstawało tyle wersji, ilu było 
opowiadaczy i choć każda z nich opierała się na tych samych wątkach głównych, każda 
posiadała też mniej lub bardziej rozwinięte wątki poboczne.

Przysłowie lâf torbaya girmez54 – dosł. ‘słowo nie wchodzi do worka’ ponownie 
odnosi się do metafory pojemnika, tym razem worka-kryjówki. Słowa, które nie wchodzą 
do worka to te, które nie są chowane (torbaya koymak – ‘włożyć do worka’ w znaczeniu 
‘schować’). Dlatego też słowa, które choć raz przeszły przez czyjeś usta – wydostały 
się na zewnątrz, przestają być tajemnicą.

W przysłowiach: bir ağızdan çıkan bin ağza (dille) yayılır – dosł. ‘co wyszło z jednych 
ust, na tysiącu ustach będzie’ oraz otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır55. – 
dosł. ‘co przeszło przez trzydzieści dwa zęby, rozejdzie się po trzydziestu dwóch dziel-
nicach’ pojemnikiem są usta, z których tajemnica się wydostaje. Dlatego też nie należy 
nikomu mówić tego, co powinno zostać tajemnicą, bo gdy raz coś zostało powiedziane, 
rozpowszechnia się bez wiedzy i woli mówiącego. Występujące w przysłowiach liczby 
(tysiąc i trzydzieści dwa) nawiązują kolejno do niezliczonej liczby osób powtarzających 
dane wieści oraz liczby ludzkich zębów. ‘Przejście przez trzydzieści dwa zęby’ to meta-
foryczne wydostanie się z ust, bycie wypowiedzianym.

W kolejnym przysłowiu znajduje się przeświadczenie, że gadatliwość jest częstym 
powodem ujawniania tajemnic, dlatego też zawsze należy ‘trzymać się’ tematu rozmo-
wy i unikać gadulstwa. Np. lâf lâfı açar / lâf da kutuyu açar56 – dosł. ‘słowo otwiera 
słowo’ / ‘słowo i skrytkę (dosł. ‘pudełko’) otworzy’ – W trakcie rozmowy poruszane 

52 www.tdk.gov.tr/index.php?ağzınısıkı(pek)tutmaksır.vermemek.ption=com_atasozleri&view=ata
sozleri&kategori1=atalst&kelime1=ağız&sayfa1=120&hng1=tam; [20.11.2014].

53 http://www.turkatasozleri.com/laf–agizdan– cikinca–dillere–destan–olur/ [28.11.2014].
54 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&arama=kelime&guid=TDK.

GTS.56630ebf8da328.86240391 [20.11.2014].
55 http://www.atasozlerianlamlari.com/Harf/O–16/Atasozu/otuz–iki–disten–cikan–otuz–iki–mahal-

leye–yayilir/ [20.11.2014].
56 http://www.cerezforum.net/konu/laf–lafi–acar–laf–da–kutuyu–acar–atasozu–ve–aciklamasi. 

100882/ [20.11.2014].
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są tematy, czasem różne od zamierzonych. Dlatego też to, co miało zostać tajemnicą, 
może zostać ujawnione.

Ostatnie umieszczone w tej grupie przysłowie odnosi się do niemożliwości ustrzeże-
nia się przed ‘domowym złodziejem’, w tym kontekście osobą, która wie o wszystkim 
co dzieje się w domu i może podobnie jak złodziej wynieść z domu to, co się w nim 
znajduje, na przykład skrywane tajemnice. Hırsız evden olursa mandayı bacadan aşırır57 
– dosł. ‘jak złodziej jest z domu, to i wołu przez komin przetaszczy’. Nawet najbliższa 
osoba może ujawnić nasze sekrety i trudno jest temu zapobiec. ‘Domowy złodziej’ nie 
tylko może pozbawić kosztowności, ale też skraść domowe sekrety.

RADY I PRZESTROGI

Rady jak należy postępować by tajemnica nie została ujawniona, jak również te, 
jak postępować, by uzyskać dostęp do tego, co skrywane badź nieujawniane stanowią 
temat czterech przysłów. Te zawierające prawdy ogólne można traktować jako przestrogi 
i wskazówki. Poniżej umiszczone przysłowia zawierają jednak wyraźne nakazy i zakazy.

Pierwszym wskazaniem jest to, jak uzyskać prawdziwe informacje – należy pytać 
się dziecka bądź szaleńca, bo tylko oni nie potrafią ukryć tego, co wiedzą: deliden al 
uslu haberi58 – dosł. ‘od szalonego zasięgaj przydatnych informacji’; çocuktan al habe-
ri59 – dosł. ‘informacji zasięgaj od dziecka’. Tureckie objaśnienie podaje dwa znaczenia 
cytowanego przysłowia: 1) ponieważ dziecko nie wie, jakie problemy rodzinne należy 
utrzymać w tajemnicy i nie zna pojęcia ‘tajemnica’, mówi o wszystkim, co wie; 2) dziecko 
nie potrafi kłamać. Mówi prawdę otwarcie, niczego nie ukrywa. Objaśnienie znajdujące 
się na stronach internetowych natomiast podaje, że: 1) dorośli przedstawiają sprawy tak, 
jak im to pasuje, natomiast dziecko nie umie kłamać, mówi o wszystkim zgodnie ze 
stanem faktycznym, dlatego od dziecka należy zasięgać informacji; 2) w towarzystwie 
dziecka nie należy rozmawiać o sprawach sekretnych, gdyż powtórzy ono innym to, 
czego się dowiedziało60.

Kolejne dwa przysłowia zalecają po pierwsze milczenie: açma sırrını dostuna, o da 
söyler dostuna61 – dosł. ‘nie wyjawiaj tajemnicy nawet swemu przyjacielowi, ten bowiem 
powtórzy ją swemu przyjacielowi’, po drugie postrzeganie sekretu, jako cenniejszego od 
własnego życia: ser ver, sır verme62 – dosł. ‘daj głowę, a sekretu nie ujawnij’. Tajemnica, 
którą znają dwie osoby przestaje nią być, a ujawnienie czyichś tajemnic i sekretów nie 
przystoi osobie, która uchodzi za godną szacunku. 

PODSUMOWANIE

Zagadnienie tajemnicy w języku i przysłowiach tureckich to temat bardzo szeroki, 
a w obecnej analizie uwzględnione zostały tylko wyrażenia najbardziej rodzime. Na 
podstawie badania można zaobserwować, że zgodnie z potocznymi opiniami znajdują-
cymi odbicie w jezyku tureckim: 1) tajemnice powinny być dochowane nawet za cenę 

57 http://www.turkatasozleri.com/hirsiz–evden–olursa–mandayi–bacadan–asirir/[28.11.2014].
58 http://www.turkatasozleri.com/deliden–al–uslu–haberi/ [28.11.2014].
59 Aksoy, op. cit., s. 222.
60 http://www.atasozlerianlamlari.com/Harf/C–04/Atasozu/cocuktan–al–haberi/ [20.11.2014].
61 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5662fc8fcc 

7856.76586963 [20.11.2014].
62 Stanek, 2016, s. 29.
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własnego życia, 2) nie powinny być ujawniane nawet najbliższym, 3) gdy bowiem zosta-
ną wypowiedziane, dotrą do wszystkich, 4) prawdę jednak znają tylko dzieci, 5) czym 
więcej się mówi, tym wiecej informacji można także uzyskać. 

Sekrety i ich (nie)dochowanie to umiejętności wykorzystywane przez ludzi dzięki 
mowie. Słowo pozwala na przekaz wiedzy i kultury, i podobnie umożliwia poznawanie 
tajemnic, które powinny być zachowane w sekrecie. 
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